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Με την τεχνογνωσία της BIOTEV έχετε μία σίγουρη λύση 
στην διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείου. Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων 
εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς. Ειδικότερα, λειτουργεί πρότυπη 
μονάδα της BIOTEV, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Τοπικών 
Αρχών, στην περιοχή Παροικία στην Πάρο.
Η μονάδα εξυπηρετεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου (ο οποίος 
οποία διαθέτει ελαιοτριβείο, οινοποιείο και τυροκομείο), τον 
Δήμο Παροικίας Πάρου (ο οποίος παρέχει κλαδέματα, φύκια 
κλπ.), τη διαχείριση του δασυλλίου του Ιερού Προσκυνήματος 
Εκατονταπυλιανής Πάρου καθώς επιχειρήσεις εστίασης, 
τουριστικές επιχειρήσεις και αγροτοκαλλιεργητές.
Επιπροσθέτως η BIOTEV μέσω της διαχείρισης αποβλήτων 
ελαιοτριβείων, τυροκομείων και οινοποιείων, ανακτά πρώτες 
ύλες για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων (γενικού 
καθαρισμού, απολυμαντικών και κοσμετολογικών προϊόντων). 
Ζητήστε τον κατάλογό μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ BIOTEV

ΚΕΠΠΑΟ Παροικιά, Πάρου 
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Με την παρούσα πρόταση σας γνωστοποιούμε την εφαρμοσμένη 
τεχνογνωσία μας, η οποία έχει σκοπό να αντιμετωπίσει και να 
εξαλείψει την ατελή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων.
Η υλοποίηση της μπορεί:
να προσαρτιστεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ή/και
να αποτελέσει μια ανεξάρτητη μονάδα το Κέντρο Προσωρινής 
Παραλαβής Αξιοποίησης Οργανικών - ΚΕ.Π.Π.Α.Ο, με σκοπο να 
εξυπιρετίσει περισσότερες ανάλογες επιχειρίσεις στην περιοχή. 
Ειδικότερα μέσω της επιχείρησής μας, γίνεται εφικτή η συλλογή, 
ταξινόμηση κατεργασία και μεταποίηση:
υγρών εκχυλισμάτων / αποβλήτων ελαίων και ελαιολάδου 
(κατσίγαρος) από όλους τους τύπους ελαιοτριβείων (τριών φάσεων, 
δύο φάσεων και παραδοσιακά).
Παράλληλα προκύπτουν πρώτες ύλες για την παρασκευή νέων 
Βιοτεχνολογικων Προϊόντων

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η πρόταση μας είναι απόλυτα 
σύμφωνη με την Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:

το Ν. 1650/8«Για την προστασία 
του Περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε δια του Ν. 
3010/02,
την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα 
και Όροι για την Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης»,

την ΚΥΑ 256494/06 (ΦΕΚ 152/
Β/9-2-2006), που καθορίζονται 
τα αναγκαία συμπληρωματικά 

μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 69 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 
1782/2003 του Συμβουλίου και 
του Άρθρου 48 του Κανονισμού 
(ΕΚ) υπ΄αριθμ. 795/2004 της 
Επιτροπής (Περί κατανομής του 
ποιοτικού παρακρατήματος 4% 
όσον  αφορά την ελαιοπαραγωγή)

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2080/2005 (Σχετικά με τις 
επιλέξιμες για Κοινοτική 
Χρηματοδότηση Δραστη-
ριότητες)

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΉ
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟ

Ανανέωση ή έγκριση 
νέας άδειας λειτουρ-
γίας του ελαιοτριβεί-
ου του

Χορήγηση Πιστοποι-
ητικού Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης της 
πα-ραγωγής

Κατάργηση της 
υποχρέωσης του να 
διαθέτει βιολογικό 
καθαρισμό

Η συμμετοχή του στον 
Κανονισμό για την ολο-
κληρωμένη διαχείριση 
των παραγόμενων 
προϊόντων του.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο αμεσότερος και απλούστερος τρόπος για την απόσμηση, 
αποξήρανση, αποικοδόμηση και αξιοποίηση του κατσίγαρου 
σε υφιστάμενες λυματοδεξαμενές, επιτυγχάνεται με την χρή-
ση Καταλύτη, Α1, και των Αντιδραστηρίων Α2 και Α3.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ελαιοτριβέας έχει στην 
κατοχή του λυματοδεξαμενή στην οποία έχει εναποθέσει 
τα απόβλητα του ελαιοτριβείου του, μπορεί να τα εξατμίσει 
και να τα αξιοποιήσει, παράγοντας λίπασμα, Βιομηχανικές  ‘Α 
Ύλες και προϊόντα  χρησιμοποιώντας την μέθοδο αξιοποίη-
σης αποβλήτων που σας παρουσιάζουμε

Αύξηση της δυναμι-
κότητας της μονάδας 
του (όσον αφορά την 
διαχείριση αποβλή-
των)

Προσδιορισμός της 
ταυτότητας του πα-
ραγόμενου προϊόντος 
(ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ)

Πραγματική Συμμόρ-
φωση του ελαιοπαρα-
γωγού στο σύστημα 
διασφάλισης ποιότη-
τας (σύστημα HACCP, 
Agrocert, Agro 1.1 και 
Agro 1.2)

Νόμιμη είσπραξη του 
ποιοτικού παρακρα-
τήματος που αφορά 
την ολοκληρωμένη 
διαχείριση για τους 
ελαιοπαραγωγούς 
πελάτες  του.
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ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• ΩΡΙΜΑΝΤΉΡΙΟ: Στεγανή πλατφόρμα 
κομποστοποίησης, στην οποία τοποθε-
τούνταται τα γεωργικά οργανικά στερεά 
πατατρίματα (φύλλα, χόρτα, κλαδέματα).

•Χώρος για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΠΑΡΑΛΑΒΉ 
και χρησιμοποίηση στερεών οργανικών 
παρατριμμάτων (φύλλα, κλαδιά, χόρτα 
πυρήνα) που χρισιμοποιούμε για να γεμί-
ζουμε το ωριμαντήριο

• Οι απορροές απο το ωριμαντήριο 
καταλήγουν σε ΑΝΟΙΧΤΉ ΣΤΕΓΑΝΉ                     
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΉ απο την οποία 
υγρά ξαναποτίζουν το ωριμαντήριο.

•ΥΓΡΉ ΚΛΙΝΉ,                        
Καινότομο σύστη-
μα προεπεξεργα-
σίας αποβλήτων  
απαραίτητο για 
την τελική χρήση

• Α Ν Τ Λ Ή Τ Ι Κ Ο    
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ή Μ Α 
και σύστημα δια-
νομής-άρδευσης 
στους κλωβούς

Παραλαβή υγρών υπολειμμάτων στην 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ  • Κλειστή ημιυπόγεια         δε-
ξαμενή 
Απολίπωσης  (Λιποσυλλέκτης)



Μελέτη Εφαρμογής 
του συστήματος

Κοστολόγηση 

Κατασκευή 

Αδειοδότηση

Επίβλεψη για την 
παραγωγή προϊό-
ντων

Προμήθεια 
Αντιδραστηρίων

Τεχνική Υποστήριξη

Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων

Η BIOTEV ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Σύμβαση για τη 
Διαχείριση των 
Αποβλήτων

6 | BIOTEV

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

• Δεν καταναλώνει ενέργεια προκειμένου να εφαρμοστεί 
(απαιτούνται μόνο δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων),

•  Δεν εκλύει ατμοσφαιρικούς ρύπους (όλοι οι ρύποι φιλ-
τράρονται από τα βιοφίλτρα των κλωβών),

• Δεν επιβαρύνει με ρύπανση το περιβάλλον.

• Δεν παράγει θερμότητα,

• Δεν απαιτεί κτιριακές εγκαταστάσεις,

• Δεν παράγει απόβλητα κατά την εφαρμογή της.

• Παράγει προϊόντα από τα απόβλητα, προσθέτοντας αξία 
σ’αυτά κάνοντας ενεργητική τελειοποίηση. Έτσι η διαχεί-
ριση μετατρέπεται από έξοδο σε πηγή εσόδων.
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Πάνω απο 15 κωδικους οργανικών 
Βιοτενολογικών  καθαριστικών  
χώρου και ιματισμού, για 
επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Καθαριστικά

Κοσμετολογικά
Προιόντα με μοναδικές ιδιότητες 
για την περιποίηση του σώματος 
και των μαλλιών.

Αγροτικά
Υψηλής απόδοσης 
εδαφοβελτιωτικά στερεά και 
υγρά , καθώς και μη τοξικά 
εντομοαπωθητικά  σκευάσματα. 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
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Πληροφοριες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης  υπολειμμάτων - παραγωγής προιόντων της  
BIOTEV επικοινωνήστε με τον κ. Βενετσιάνο Τιμολέοντα ή τον κ. Γιαννάκακο Αλέξανδρο.


